
 

 

  

शस्त्रास्त्र खरदेीत भारत दसुऱ्या क्रमाांकावर 

०१. आपल्या सशस्त्र बलाांचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्ि करत असलेला भारत हा मोठ्या प्रमाणावर 

शस्त्राांची खरदेी करणाऱ्या देशाांमध्ये दसुऱ्या स्थािी पोचला आहे. त्याच्या आधी फक्त सौदी अरनेबयाचा क्रमाांक 

आहे. 
 

०२. अमेररकी सांसदेचे सभागृह असलेल्या कााँगे्रसची सांशोधि सेवा सीआरएसिे 'कन्व्हेशिल आर्मसस ट्र ान्वसफसस 

टू् डे्हलपपग िेशन्वस २००८ -२०१५' हा अहवाल प्रकाशशत केला आहे. त्यात ही मानहती देण्यात आली 

आहे. 
 

०३. भारतािे २००८ ते २०१५ पयंत ३४ अब्ज डॉलर नकमतीचे सांरक्षण सानहत्य खरदेी केले. तर सौदी 

अरनेबयािे ९३.५ अब्ज डॉलरची खरदेी केली, असे या अहवालात र्महट्ले आहे. 
 

 

 

अर्ममाांच्या उत्तराधधकारी धचिर्ममा 
०१. तनमळिाडूमधील सत्तारूढ अण्णा द्रमुक पक्षाच्या नदवांगत िेत्या जे. जयलललता याांच्या उत्तराधधकारी 

र्महणूि त्याांच्या नवश् वासू सहकारी शशशकला िट्राजि (धचिर्ममा) याांची निवड करण्यात आली. 
 

०२. पक्षाच्या गुरुवारी झालेल्या महत्त्वपूणस बठैकीत शशशकला याांिा पक्षाच्या सरधचट्णीसपदी िेमण्याच्या 

ठरावावर एकमतािे शशक्कामोतसब करण्यात आले आशण शशशकला याांिीही हा प्रस्ताव तातडीिे स्वीकारला. 
 

०३. पक्षाचे खजजिदार आशण मुख्यमांत्री ओ. पिीरसेल्वम याांिी साांनगतले, की पक्षाच्या नियमाांिसुार, धचिर्ममा 

याांची अण्णा द्रमुकच्या सरधचट्णीसपदी नियकु्ती करण्यात आली आहे आशण या सांदभासत सवससाधारण बठैकीत 

सवससहमतीिे एक प्रस्ताव मांजूर करण्यात आला आहे.  
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०४. ६० वरे्ष वयाच्या शशशकला याांची लवकरच औपचाररकरीत्या सरधचट्णीसपदी निवड केली जाईल, असे 

ठरावात र्महट्ले आहे. 
 

०५. अण्णा द्रमुकच्या सवससाधारण बठैकीत १४ ठराव मांजूर करण्यात आले. यामध्ये जयलललता याांचा 

जन्वमनदवस राष्ट्र ीय कृर्षी नदि र्महणूि साजरा करण्यात यावा या ठरावासह जयलललता याांिा मॅगसेसे पुरस्कार 

आशण जागधतक शाांततेसाठी िोबेल पुरस्कारािे सन्वमानित करण्यात यावे, असेही ठराव मांजूर करण्यात आले. 
 

 

 

शशरीर्ष दवे हवाई दल उपप्रमुखपदी 
०१. एअर माशसल शशरीर्ष देव याांची हवाई दल उपप्रमुखपदी नियकु्ती करण्यात आली आहे. दोि नदवसाांपूवीच 

राज्याच्या महाधधवक्तापदी नियकु्ती करण्यात आलेल्या ऍड. रोनहत देव याांचे ते ज्येष्ठ बांधू आहेत.  
 

०२. शशरीर्ष देव याांची नियकु्ती एअर माशसल नबरेंदर ससग धिोआ याांच्या जागी करण्यात आली. सध्या देव हवाई 

दलाचे वेस्ट् कमाांड चीफ र्महणूि कायसरत आहेत.  
 

०३. देव याांच्या जागी एअर माशसल सी. हररकुमार याांची नियकु्ती होणार आहे. शशरीर्ष देव एक जािेवारी २०१७ 

पासूि पदभार स्वीकारतील. 
 

०४. देव हवाई दलात १९७९ मध्ये दाखल झाले. तीि दशकाांहूि अधधकच्या कायसकाळामध्ये त्याांिी बऱ्याच 

महत्त्वपूणस पदाांवर कायस केले. देव पनहले फाइट्र कॉर्मबॅट् लीडरदेखील रानहले आहेत. त्याांिी धडफेन्वस सर्ववसेज 

स्ट्ाफ कॉलेज वेललग्ट्ि येथे शशक्षण घेतले.  
 

०५. गेल्या वर्षी त्याांिा परम नवशशष्ट् सेवा पदक देऊि गौरनवण्यात आले. 
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नवरल आचायस ररझ्हस बाँकेचे िवे डेप्यटु्ी ग्हिसर 

०१. कें द्र सरकारिे नवरल आचायस याांची ररझ्हस बाँक ऑफ इांधडयाचे डेप्यटु्ी ग्हिसर र्महणूि नियकु्ती केली 

आहे. उजजसत पटे्ल याांची ग्हिसरपदी नियकु्ती झाल्यािांतर चारपकैी एक डेप्यटु्ी ग्हिसरपद ररक्त होते. 
 

०२. नवश्विाथि, एस.एस.मुांद्रा, आर. गाांधी या इतर तीि डेप्यटु्ी ग्हिसरबरोबर ते काम करतील. यातील मुांद्रा, 

गाांधी याांची माजी ग्हिसर रघुराम राजि याांच्या काळात नियकु्ती करण्यात आली होती. तर नवश्विाथि याांची 

नियकु्ती नवद्यमाि ग्हिसर उजजसत पटे्ल याांच्या कायसकाळात झाली आहे. 

 

०३. आचायस हे न्वयूयॉकस  नवद्यापीठातील स्ट्िस स्कूल ऑफ नबझिेस येथे २००८ पासूि प्रोफेसर र्महणूि कायसरत 

आहेत. अिेक आांतरराष्ट्र ीय जिसल्समध्ये त्याांचे अथसनवर्षयक शोधनिबांध प्रजसद्ध झाले आहेत. स्ट्िस नवद्यापीठात 

रूजू होण्यापूवी ते २००१ ते २००८ पयंत लांडि नबझिेस स्कूलमध्ये कायसरत होते. 
 

०४. त्याांिा अिेक पुरस्काराांिी सन्वमानित करण्यात आलेले आहे. िुकताच त्याांिा आर्थथक के्षत्रातील उभरते 

िेतृत्व र्महणूि पुरस्कार नमळाला आहे. काही नदवसाांपूवी ब्लूमबगस या वानहिीला मुलाखत देतािा त्याांिी जीएसट्ी 

नवधेयक हा एका सकारात्मक निणसय असल्याचे र्महट्ले होते.  
 

०५. आयआयट्ी मुांबई येथूि त्याांिी १९९५ मध्ये कॉर्मप्यटु्र सायन्वसमधूि बी.टे्क पदवी नमळवली आहे. वर्षस 

२००१ मध्ये त्याांिी न्वययूॉकस  स्ट्िस नवद्यापीठातूि आर्थथक नवर्षयातूि पीएच.डी प्राप्त केली.  
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अनिल बजैल नदल्लीचे िवे िायब राज्यपाल 

०१. िजीब जांग याांिी नदल्लीच्या िायब राज्यपालपदाचा नदलेला राजीिामा बुधवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखजी याांिा 

मांजूर केला आहे. 
 

०२. कें द्रीय गृहमांत्रालयािे या पदासाठी आता अनिल बजैल याांची याांचे िाव पाठवले असूि आता राष्ट्रपतींिीही 

त्याांच्या िावाला मांजुरी नदली आहे. त्यामुळे बजैल याांच्या नियकु्तीचा मागस मोकळा झाला आहे. बजैल हे नदल्लीचे 

२१ वे िायब राज्यपाल असतील.  
 

०३. ७० वर्षीय बजैल हे १९६९ च्या बॅचचे आयएएस अधधकारी आहेत. अट्लनबहारी वाजपेयी याांच्या 

सरकारच्या काळात बजैल याांिी गृहसधचव र्महणूि काम केले होते. कें द्र सरकारच्या नवनवध खात्याांमध्ये त्याांिी 

काम केले असूि िगर नवकास मांत्रालयातील सधचवपदावरुि ते २००६ मध्ये निवृत्त झाले होते. 
 

०४. अनिल बजैल याांच्यासमोर सत्ताधारी आपसोबत समन्ववय साधण्याचे आ्हाि असणार आहे. 
 

 

 

मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमांत्री सुांदरलाल पट्वाांचे निधि 

०१. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमांत्री सुांदरलाल पट्वा याांचे आज (बुधवारी) हृदयनवकारािे निधि झाले. 

मृत्यूसमयी ते ९२ वर्षांचे होते. भाजपच्या मध्य प्रदेशमधील पनहल्या सरकारमध्ये त्याांचा समावेश होता.  
 

०२. कें द्रीय मांत्री रानहलेल्या सुांदरलाल पट्वा याांिी मध्य प्रदेशचे दोि वेळा मुख्यमांत्री पद भूर्षवले आहे. सवासत 

प्रथम ते २० जािेवारी १९८० ते १७ फेब्रुवारी १९८० पयंत जिता पक्षाच्या सत्ताकाळात मुख्यमांत्री होते. 

त्यािांतर दसुऱ्याांदा ५ माचस १९९० ते १५ धडसेंबर १९९२ पयंत भाजपच्या सरकारमध्ये मुख्यमांत्री बिले. 

 

३. सुांदरलाल पट्वा याांचा जन्वम ११ िो्हेंबर १९२४ मध्ये झाला होता. त्याांिी आपली राजकीय कारनकदीची 

सुरूवात जिसांघापासूि केली होती. १९७७ मध्ये ते जिता पाट्ीशी जोडले गेले.  

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

 

०४. त्यािांतर जि सांघाच्या पहदतु्वाच्या नवचारधारवेर श्रद्धा असणाऱ्याांिी पक्षापासूि वेगळे होत १९८० मध्ये 

भारतीय जिता पक्षाची (भाजप) स्थापिा केली.  
 

०५. पट्वा हे १९७७ मध्ये छिंदवाडामधूि पोट्निवडणूक लढवूि खासदार झाले होते. त्यािांतर १९९८ मध्ये 

झालेल्या सावसनत्रक निवडणकुीत त्याांिा पराभवाचा सामिा करावा लागला होता. 
 

 

 

धतसर ेशेतकरी सानहत्य सांमेलि गडधचरोलीत 

०१. २५ आशण २६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी गडधचरोली येथे 'धतसऱ्या अलखल भारतीय मराठी शेतकरी सानहत्य 

सांमेलिा'चे आयोजि करण्यात आले आहे.  
 

०२. या दोि नदवसीय सानहत्य सांमेलिाच्या अध्यक्षस्थािी ज्येष्ठ ग्रामीण सानहत्त्यक प्रा. डॉ. शेर्षराव मोनहते 

याांची निवड करण्यात आली आहे. 
 

०३. सांमेलिाचे उद्घाट्ि ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बांग याांच्या हस्ते होईल. आरमोरी येथील सामाजजक 

कायसकते शाललक पाट्ील िाकाडे हे या सांमेलिाचे स्वागताध्यक्ष असूि अ.भा. मराठी शेतकरी सानहत्य 

चळवळीचे सांस्थापक अध्यक्ष गांगाधर मुटे् हे या सांमेलिाचे कायासध्यक्ष आहेत. 
 

०४. सानहत्यके्षत्रातील शेतीप्रधाि सानहत्याला चालिा देण्याच्या उद्देशािे कायसरत अलखल भारतीय मराठी 

शेतकरी सानहत्य चळवळीच्यावतीिे २०१५मध्ये वधास येथे पनहले, तर २०१६मध्ये िागपूर येथे दसुर ेअलखल 

भारतीय मराठी शेतकरी सानहत्य सांमेलि आयोजजत करण्यात आले होते.  
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प्रजसद्ध सानहत्त्यक रमेश सहस्रबुद्धे याांचे निधि 

०१. प्रजसद्ध सानहत्त्यक, नवज्ञािकथा लेखक रमेश सहस्रबुद्धे याांचे बुधवारी सायांकाळी निधि झाले.  
 

०२. अिेक नदवाळी अांकाांमध्ये त्याांिी लेखि केले आहे. 'प्रभात'च्या नदवाळी अांकात आशण 'प्रभात'िे 

राबवलेल्या 'ऑल राउांडर' या उपक्रमातही त्याांचा सहभाग होता.  
 

०३. महाराष्ट्र राज्य नवद्युत महामांडळाचे ते राज्यातील पनहले मुख्य जिसांपकस  अधधकारी होते. अिेक वृत्तपत्रे, 

माजसके, साप्तानहकाांतूि त्याांचे लेखि प्रजसद्ध झाले असूि, आकाशवाणी आशण दरूधचत्रवाणी वानहन्वयाांवरूि 

देखील त्याांची ्याख्यािमाला प्रदर्थशत झाली आहे. 
 

०४. टे्ललत््हजि आशण नवज्ञािसागरातील दीपस्तांभ या त्याांच्या दोि नवज्ञािनवर्षयक पुस्तकाांिा राज्यपुरस्कार 

लाभला असूि, यातील एकास महाराष्ट्र सानहत्य पररर्षदेचा पुरस्कार नमळाला आहे. त्याांच्या इतर दोि पुस्तकाांस 

बालकुमार सानहत्य पुरस्कारही नमळाला आहे.  
 

०५. रोहा येथे १९८७ मध्ये झालेल्या नवज्ञाि पररर्षदेच्या सांमेलिात त्याांच्या नवज्ञािनवर्षयक लेखि कायासचा 

मािपत्र देऊि गौरव करण्यात आला होता. 'नवज्ञाियगु' या पणु्यात प्रजसद्ध होणाऱ्या माजसकाचे ते अिेक वरे्ष 

सल्लागार मांडळावर होते.  
 

 

 

रिेकोट्चा शोध लावणाऱ्या चाल्संिा मािवांदिा 
०१. रिेकोट्चा शोध लावणाऱ्या चाल्सस मॅनकन्वट्ॉशची आज (गुरुवार) २५० वी जयांती. त्यानिनमत्त गुगलिे 

त्याांिा खास गुगल डुडलद्वार ेमािवांदिा नदली. 
 

०२. चाल्सस याांचा जन्वम स्कॉट्लांडमधल्या ग्लासगो्हमध्ये झाला. त्याांिा  रसायिशास्त्रात रुची होती.  
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०३. िाफ्ता िावाचा पदाथस हा रबरमध्ये सहज नवरघळतो. यापासूि तयार होणारा पदाथस जलरोधक 

असतो. चाल्सस त्याांिी दोि कपड्ाांच्यामध्ये हे नमश्रण लावले हा कपडा पाण्यात शभजला तरी त्यातूि पाणी आत 

जझरपणार िाही याचा शोध चाल्सस याांिी लावला.  
 

०४. त्यािांतर १८२३ मध्ये त्याांिी जलरोधक कापड बिवण्याचे पेट्ांट् नमळाले. 
 

 

 

कसोट्ी नक्रकेट्मध्ये अमला १००००वा पायचीत खेळाडू 

कसोट्ी नक्रकेट्मध्ये पायचीत होणारा हाशशम अमला हा दहा हजारावा फलांदाज ठरला आहे. दधक्षण आनिकेचा 

फलांदाज हाशशम अमला आज िुवाि प्रदीपच्या गोलांदाजीवर पायचीत झाला आशण हा नवक्रम िोंदवला गेला. 
 

दधक्षण आनिका आशण श्रीलांका याांच्यात सुरू असलेल्या पोट्स एललझाबेथ कसोट्ीदरर्मयाि सामन्वयाच्या धतसऱ्या 

नदवशी हा नवक्रम िोंदवला आहे. 
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